Cradle to Campus to Cradle: een blik op een duurzame toekomst
Het is de nabije toekomst op de campus. De
beslissing is genomen om Langezijds te slopen
en er is een nieuw, duurzaam complex
neergezet. Een belangrijke eis aan dit nieuwe
gebouw was dat het met oog op de huidige
trends vooral duurzaam moest zijn in zoveel
mogelijk aspecten. De mensen die er in
zouden gaan werken mochten hierdoor echter
geen hinder ervaren en zoals altijd was het
budget voor bouw en onderhoud beperkt.
Gelukkig kunnen we nu alvast een textuele
wandeling maken door dit gebouw en zien hoe
de toekomstige ontwerpers het gebouw
duurzaam hebben gemaakt door gebruik te
maken van een ‘Cradle to Cradle’ denkwijze.

Cradle to Cradle
De basis van het Cradle to Cradle (C2C) principe is
het streven om producten te ontwerpen in analogie
met de natuur. De natuur is namelijk een perfecte
kringloop: alles wat door de natuur voortgebracht
wordt, keert aan het eind van zijn leven terug naar
de natuur om als voedsel te dienen voor de groei
van nieuwe flora of fauna. De natuur produceert
dus geen afval. Het motto dat in verband met het
Cradle to Cradle principe dan ook vaak aangekaart
wordt is ‘afval = voedsel’. Een product moet op het
eind van zijn leven de basis vormen voor de groei
van natuur of voor nieuwe producten en mag niet
als afval eindigen en zodoende het milieu belasten.

Wanneer we het gebouw binnenkomen springt er niet direct iets in het oog, maar datgene wat onder
onze voeten ligt is al een eerste voorbeeld van een C2C toepassing. Het zeil ziet eruit als een normaal
zeil, maar het materiaal is afgekeken van het rubber waarmee sommige bandenproducte n al mee
experimenteren en waar ook Nike al schoenzolen van heeft gemaakt. Er zijn zeldzame zaden en
plantaardige voedingsstoffen in verwerkt. Wanneer het zeil aan het eind van zijn levensduur gestort
wordt, zullen deze zaden en voedingsstoffen in de bodem terechtkomen, waar zij de natuur voeden en
de biodiversiteit bevorderen. Omdat de rest van het zeil ook biologisch afbreekbaar is, zal het
terechtkomen in wat in C2C kringen de ‘biosfeer’ genoemd wordt.
Biosfeer
Producten ontworpen volgens het Cradle to Cradle principe moeten zoveel mogelijk biologisch
afbreekbaar zijn. In principe worden namelijk alle materialen voor een product uit de natuur
gewonnen. Omdat het daarna niet als afval kan eindigen, moet het weer terugkeren naar de natuur.
Zodoende komt het product terecht in de biosfeer, de verzameling grondstoffen voor nieuwe groei
en ontwikkeling in de natuur.
We zijn bijna te laat voor het college en vervolgen daarom snel onze weg door het gebouw. Aangekomen
voor de collegezaal geeft de deur ons een vertrouwd gevoel. Alhoewel hij een nieuw likje (biologische)
verf heeft gekregen, is het nog steeds dezelfde deur als de deur die eens de toegang vormde tot een
collegezaal in Langezijds. Maar de zaal die nu achter de deur verscholen gaat heeft een geheel andere
uitstraling. Veel van de muren en een gedeelte van het plafond worden gevormd door glas; glas dat ook
uit het gesloopte gebouw afkomstig is en hier nu aan een tweede leven begint. De deur en het glas zijn
beide een voorbeeld van een C2C kijk op recycling: ‘upcycling’. Beide zijn namelijk niet als afval

Upcycling
Tegenwoordig wordt veel van ons afval
gerecycled. Het probleem is echter dat
gewoonlijk de kwaliteit van het materiaal
of product daalt na elke keer dat het
gerecycled is, en het uiteindelijk toch
afval wordt. Een betere benaming zou
daarom ‘downcycling’ zijn. Om afval te
elimineren moet daarom de kwaliteit van
het afval of product gelijk blijven aan of
zelfs beter zijn dan dat van zijn
oorspronkelijke staat. Vandaar: upcycling.

geëindigd, maar hebben nog steeds dezelfde kwaliteit als
voorheen. De kwaliteit van de deur is door zijn duurzame
verf zelfs beter geworden.
Door al het glas schijnt de herfstzon uitbundig naar
binnen, waardoor de temperatuur binnen aangenaam is.
In tegenstelling tot de kunstmatig verlichte collegezalen
van vroeger die al snel tot vermoeidheid leidden, is deze
zaal een zee van natuurlijk licht. Dit leidt tot
productievere, oplettende studenten. Een duidelijk
voorbeeld van de sociale kant van de C2C denkwijze. Er
moet namelijk ook aandacht zijn voor degenen die een
duurzaam product gaan gebruiken.

Over de stoelen waarop we in de pauze even bijkomen van het college is ook goed nagedacht door de
ontwerpers. De bekleding is een textiel geproduceerd door de Zwitserse textielfabrikant Rohner. Het
bestaat uit een combinatie van katoen en ramie,
Technosfeer
gekleurd met biologische kleurstoffen. Het is
Soms blijkt het onmogelijk of niet rendabel om
volkomen composteerbaar, net zoals het afval dat is
(delen van) producten te ontwerpen zodat ze
vrijgekomen bij de productie ervan. Er zijn echter
terug kunnen keren naar de biosfeer. Er moet
ook onderdelen die dit niet zijn. Maar het blijkt dat
dan zorg voor gedragen worden dat ze
deze makkelijk te demonteren zijn van de stoel. Als
makkelijk te demonteren zijn in hun
de stoel op het eind van zijn levensduur is, zullen
basiscomponenten. Deze componenten kunnen
deze onderdelen terechtkomen in de ‘technosfeer’
dan worden toegevoegd aan de technosfeer.
en hoeven ze dus niet te worden weggegooid.
Wanneer er vervolgens een nieuw product
ontworpen moet worden, kunnen de
Na het college beklimmen we de trap naar het dak.
bouwstenen hiervoor uit de technosfeer
Onderweg komen we een bouwvakker tegen die de
gehaald worden, zodat deze een nieuw leven
laatste hand legt aan een muur. Er is echter geen
kunnen beginnen.
baksteen te bekennen, omdat voor het maken van
bakstenen de vruchtbare toplaag van de bodem
afgegraven moet worden en het afbakken van de stenen veel schadelijke stoffen in de atmosfeer brengt.
De bouwvakker maakt de muur van twee lagen geperst zand, met daartussen een composteerbaar
piepschuim voor de isolatie. Ook de muur is dus geschikt voor terugkeer in de biosfeer.
Op het platte dak aangekomen lijkt het alsof we weer op de grond staan, want het dak is letterlijk een
weiland. Er is gekozen voor dit dak omdat het regenwater filtert, koolstofdioxide en stikstofoxiden uit de
lucht haalt en een thuis biedt aan allerlei vogels. Maar ook interessant zijn de financiële voordelen. Het
dak wordt niet meer aangetast door UV-straling en opnieuw dakdekken is dus niet nodig. Bovendien zijn
de isolerende eigenschappen uitstekend, waardoor de verwarming een tandje lager kan. Dit concept is
overgenomen van de Ford fabriek in Detroit, waar een dergelijk dak al eerder met succes is toegepast.
Wanneer we over de rand van het dak naar beneden kijken, zien we de vijver die nu de C2C
waterzuiveringsinstallatie van de campus is. Vuil water gaat door een gistingstank en voedt daarna de

gevarieerde beplanting van vooral rietsoorten die in het water leven. De chemische balans van het water
wordt hierdoor hersteld en bovendien worden de planten gevoed.
Naast de vijver ligt een groot oppervlak aan zonnecellen, tegelijkertijd met het gebouw aangelegd. De
groene, gratis stroom die door dit zonnecelveld wordt opgewekt is niet de enige reden voor zijn bestaan.
Het is tevens een voor buitenstaanders duidelijk teken dat de UT zich bezighoudt met duurzaamheid.
Eigenlijk is het ook niet meer dan logisch dat de UT, als deelnemer aan de Solar Challenge, zich nu ook
heeft ingezet voor de toepassing van zonnecellen voor de elektriciteitsvoorziening van haar gebouwen.
Nu de dag op zijn einde loopt en we terug naar onze fiets lopen, zien we uit een vergaderzaal een groep
belangrijk uitziende personen verschijnen. Ze lijken in een opperbeste stemming en we vragen waarom.
Het antwoord is dat de kosten van dit nieuwe gebouw zo ontzettend zijn meegevallen. Met de optelsom
van opnieuw gebruikte deuren en ramen, minder stookkosten door betere isolatie, gratis zonlicht in
plaats van kunstlicht en goedkope stroom was dit ook eigenlijk wel te verwachten. Het is duidelijk dat
het C2C principe, naast rekening te hebben gehouden met de duurzame en sociale aspecten van dit
gebouw, ook een positieve invloed heeft gehad op de financiële kant daarvan.
Door het C2C principe toe te hebben gepast op dit gebouw, kan de UT nu ervaring opdoen op dit gebied
en met het aanwezige talent kunnen verdere duurzame verbeteringen worden ontwikkeld. Bovendien
heeft de UT een leidende en innoverende rol in de maatschappij en daarom wordt dit gebouw gezien als
een eerste stap richting verdere C2C toepassingen op de campus, maar ook in Nederland en daarbuiten.
Alhoewel dit goede redenen waren om dit gebouw daadwerkelijk te bouwen, gaan er geruchten dat het
nooit zover was gekomen als er niet nog iets meespeelde. Het was namelijk duidelijk dat er veel geld
bespaard kon worden door het gebouw volgens de C2C principes te bouwen, wat zeke r zwaar meewoog
in deze aanhoudende economische crisis.
En nu we weer terugkeren naar het jaar 2009, is de hoop van de auteur dat het huidige bestuur van de
UT deze redenen ook in zal zien en zich verder zal verdiepen in de mogelijkheden van C2C met
betrekking tot onze universiteit en daarbuiten. De inzet van studenten en onderzoekers en de interesse
van regering en bedrijven zullen dan zeker volgen.
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